
Bilaga	  5	  

Beslut	  om	  teckningsoptionsprogram	  och	  emission	  av	  teckningsoptioner	  2016:1	  

Styrelsen	  för	  bolaget	  har	  föreslagit	  att	  bolagsstämman	  beslutar	  om	  emission	  av	  teckningsoptioner	  
enligt	  följande.	  Styrelsen	  föreslår	  att	  bolagsstämman	  beslutar	  om	  en	  riktad	  emission	  av	  högst	  
443	  298	  teckningsoptioner,	  innebärande	  en	  ökning	  av	  aktiekapitalet	  vid	  fullt	  utnyttjande	  med	  högst	  2	  
216	  490	  kronor.	  

För	  beslutet	  ska	  i	  övrigt	  följande	  villkor	  gälla.	  

1.	  Rätt	  att	  teckna	  teckningsoptionerna	  ska,	  med	  avvikelse	  från	  aktieägarnas	  företrädesrätt,	  tillkomma	  
följande	  personer	  enligt	  angiven	  fördelning:	  

Tecknare	  	   	   Högsta	  antal	  

Declan	  Mac	  Guinness	  	   221	  649	  st.	  

Mikael	  Meomuttel	  	   221	  649	  st.	  

2.	  Överteckning	  kan	  inte	  ske.	  

3.	  Skälen	  till	  avvikelsen	  från	  aktieägarnas	  företrädesrätt	  är	  att	  införa	  ett	  incitamentsprogram	  
varigenom	  medarbetare	  genom	  en	  egen	  investering	  ska	  ta	  del	  av	  och	  verka	  för	  en	  positiv	  
värdeutveckling	  av	  aktien	  i	  bolaget	  under	  den	  period	  som	  det	  föreslagna	  programmet	  omfattar,	  samt	  
att	  bolaget	  ska	  kunna	  behålla	  och	  rekrytera	  kompetent	  och	  engagerad	  personal.	  

4.	  För	  varje	  teckningsoption	  ska	  erläggas	  3,38	  kronor.	  Grunden	  för	  teckningskursen	  är	  
teckningsoptionens	  marknadsvärde.	  

5.	  Teckning	  av	  teckningsoptionerna	  ska	  ske	  senast	  den	  19	  april	  2016.	  Betalning	  för	  de	  tecknade	  
teckningsoptionerna	  ska	  ske	  senast	  den	  19	  april	  2016.	  

6.	  Styrelsen	  äger	  rätt	  att	  förlänga	  teckningstiden	  och	  tiden	  för	  betalning.	  

7.	  Varje	  teckningsoption	  berättar	  till	  teckning	  av	  en	  ny	  aktie	  i	  bolaget.	  

8.	  Nyteckning	  av	  aktier	  med	  stöd	  av	  teckningsoptionerna	  kan	  ske	  under	  perioden	  från	  och	  med	  den	  
12	  mars	  2019	  till	  och	  med	  den	  12	  april	  2019.	  

9.	  Teckningskursen	  ska	  uppgå	  till	  113,25	  kronor.	  

10.	  Aktier	  som	  tecknas	  med	  stöd	  av	  teckningsoptionerna	  medför	  rätt	  till	  vinstutdelning	  första	  gången	  
på	  den	  avstämningsdag	  för	  utdelning	  som	  infaller	  närmast	  efter	  det	  att	  nyemissionen	  har	  registrerats	  
hos	  Bolagsverket	  och	  aktien	  införts	  i	  aktieboken	  hos	  Euroclear	  Sweden	  AB.	  


